
 

 
 
  
  
  
 

Tervetuloa SWCS ry. ja Australiankarjakoirat ry. 
erikoisnäyttelyyn 16.6.2019! 

 
Ohessa on näyttelymme arvioitu 

arvosteluaikataulu rotukohtaisine koira-

määrineen sekä ilmoittamanne koiran 

numerolappu. Muista ottaa mukaan näyttelyyn 

koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja 

näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä 

varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. 

Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja 

vesikuppi! Arvostelun jälkeen saavat poistua 

muut paitsi rotunsa parhaat koirat sekä rotunsa 

parhaisiin kasvattajaluokkiin ja jälkeläisluokkiin 

kuuluvat koirat. Ulkoilutathan koirasi ennen 

näyttelyalueelle saapumista. Toivomme 

kakkapussien ahkeraa käyttöä. Rokotusten 

tarkastus alkaa klo 8.00. Koirien tulee saapua 

näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua 

arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään 

klo 12:00.  

Oheiskilpailut 
Parikilpailu, lapsi ja lelukoirakilpailu, corgeilla 

kotikoiraluokka ja karjakoirilla Pet-luokka. 

Oheiskilpailuihin voi ilmoittautua paikan päällä 

info-teltalla klo. 12.00 asti tai ennakkoon 
https://corgimatsari.nettilomake.fi/form/7996#! 
Parikilpailussa parissa voi esiintyä joko kaksi 

saman rodun edustajaa tai kaksi eri rodun 

edustajaa. 

Näyttelypaikka 
Näyttelypaikkana toimii Teivon ravirata 

osoitteessa: Velodromintie 2, 33420 Tampere. 

Huomioittehan, että telttoja ei saa missään 

tapauksessa pystyttää kaviouralle tai 

pelastustielle (merkitty oheiseen kehäkarttaan). 

Rokotusmääräykset ja 
tunnistusmerkintä 
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen 

Kennelliiton hallituksen hyväksymiä 

rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn 

tultaessa jokaisen koiran rokotustodistukset. Jos 

koiran osallistuminen hylätään puutteellisten 

rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei 

makseta takaisin. Rokotusmääräykset sekä 

lisätietoja löydät Kennelliiton kotisivuilta: 

www.kennelliitto.fi Tunnistusmerkintä on 

pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 

kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintänä 

hyväksytään tatuointi tai mikrosiru. Epäselvä 

tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran 

osallistumisen tapahtumaan. 

Antidoping 
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 

antidoping-säännöt ja dopingvalvonta koskee 

kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyt-

telyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink 

(ark. klo 11–17), puh. (09) 887 30 320 e-mail: 

info@showlink.fi. Tiedustelut näyttelypäivänä: 

Anne 040-8655 223 

Palkinnot 
Kunniapalkintoesineet jaetaan kehässä näyttelyn 

aikana. Palkintoja ei lähetetä postitse. 

Muistathan tuoda mukanasi kiertopalkinnot 

INFO-teltalle. 

Hinnat ja muuta tietoa 
Ei pysäköinti- ja sisäänpääsymaksua.  

Luettelo: 2 euroa. Näyttelyalueella on tarjolla 

ruokaa ja virvokkeita päivän aikana.  

Jokaiselle koiransa näyttelyyn ilmoittaneelle 

näytteilleasettajalle annetaan osallistujalahja, 

joka jaetaan infopisteessä listan mukaan. 

Täysihintaisen koiran maksuun sisältyy myös 

näyttelyluettelo. Näyttelyssämme on käytössä 

näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun 

tuottava mobiilisovellus. Sovellus on 

ladattavissa App Store- ja Google Play -

sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. 

Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa 

ostettuna on 1,99 € ja sen voi tilata ja maksaa 

sovelluksen kautta jo näyttelyä edeltävällä 

viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän 

aamuna kello 6.00. 

 

Mukavaa näyttelypäivää! 

http://www.kennelliitto.fi/
mailto:info@showlink.fi


KEHÄ 1 

Anna Redlicka, Puola ................................................................... 39 
australiankarjakoira ...........................................................................  10:00 
- pennut ............................................................................................. 5 
- urokset ............................................................................................ 13 
- nartut ............................................................................................... 21 
LOUNASTAUKO………………………………………………………………………………  12:30 
PET-luokka (Australiankarjakoirat) ………………………………………………..  13:00 
Parikilpailu……………………………………………………………………………………. 
Tiina Hynninen 
Kotikoiraluokka (Corgit)………………………………………………………………. 
Lapsi + lelukoiraluokka……………………………………………………..…………..   

 

KEHÄ 2 

Mary Davies, UK .......................................................................... 64 
welsh corgi pembroke .......................................................................  10:00 
- pennut ............................................................................................. 21 
welsh corgi cardigan ..........................................................................  11:30 
- pennut ............................................................................................. 20 
LOUNASTAUKO………………………………………………………………………………  12:30 
welsh corgi pembroke veteraanit .....................................................  
- urokset ............................................................................................ 4 13:00 
- nartut ............................................................................................... 9 
welsh corgi cardigan veteraanit ........................................................  
- urokset ............................................................................................ 1 14:00 
- nartut ............................................................................................... 9 

KEHÄ 3 

Fran Fricker, UK ........................................................................... 100 
welsh corgi cardigan ..........................................................................  10:00 
- urokset ............................................................................................ 39 
LOUNASTAUKO………………………………………………………………………………  12:30 
- nartut ............................................................................................... 61 13:00 

KEHÄ 4 

Linda Roberts, UK ........................................................................ 86 
welsh corgi pembroke .......................................................................  10:00 
- urokset ............................................................................................ 41 
LOUNASTAUKO……………………………………………………………………………… 12:30 
- nartut ............................................................................................... 45 13:00 
 

Ryhmäkilpailut: 

BIS- pentu Mary Davies 

BIS-juniori Fran Fricker 

BIS veteraani Mary Davies   Super BIS Anna Redlicka 

BIS kasvattaja Linda Roberts 

BIS-jälkeläisryhmä Fran Fricker 

BIS Linda Roberts 

Ryhmäkilpailut alkavat rotukehien päättymisen jälkeen, n. klo. 16:30. Näyttelytoimikunta pidättää oikeuden 

tarvittaessa muuttaa ryhmäkehien alkamisaikaa. 

 



 


